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بررسی پاتولوژیک ضایعات کلیوی و برخی 
فاکتورهای بیوشیمیایی خون متعاقب تزریق سم 

عقرب Buthotus saulcyi در موش صحرایی

چكید ه 
عقرب B.saulcyi یكی از مهم ترین گونه های عقرب در اس�تان خوزس�تان اس�ت که احتماالً سم آن در بدن قربانیان آثار 
عمومی به جای می گذارد. فقدان اطالعات کافی در مورد مكانیسم آثار سم این عقرب و نیز ارگان هدف آن از یک طرف و 
نیز نقش مهم کلیه ها در حفظ س�المت بدن از طرف دیگر، نشان دهنده ضرورت انجام مطالعاتی نظیر تحقیق حاضر است. 
به این منظور 75 س�ر موش صحرایی نر نژاد ویس�تار انتخاب و به صورت تصادفی به پنج گروه پانزده تایی تقس�یم بندی 
گردیدن�د. ب�ه هر کدام از موش های گ�روه های مذکور بترتیب مقادیر 18، 24، 30 و 36 میكروگرم از س�م عقرب مذکور و 
ی�ک میلی لیتر نرمال س�الین به صورت زیرجل�دی تزریق گردید. آن گاه در زمان های 3، 6، 12، 24 و 96 س�اعت پس از 
تزریق سم، خون گیری، آسان کشی و کالبدگشایی صورت پذیرفت. آن گاه مقادیر BUN، اسید اوریک، کراتینین، سدیم 
و پتاس�یم در نمونه های خون، اندازه گیری ش�ده و نمونه های کلیوی نیز مورد آزمایش�ات هیستوپاتولوژیک قرار گرفتند. 
براس�اس نتایج مش�اهده شده، بین تزریق مقادیر فوق از سم عقرب B.saulcyi و ضایعات کلیوی ارتباط معنی داری دیده 
نش�د. البته مقادیر مذکور، تغییرات معنی داری در پارامترهای خونی ش�اخص عملكرد کلیوی نظیر کراتینین و اوره ایجاد 
نمودند )P >0/05(. همچنین در تعدادی از گروه های چالش، مقادیر کراتینین و پتاسیم در زمان های مختلف پس از تزریق 
سم دچار تغییرات معنی داری شد بنابراین می توان این گونه استنباط نمود که دوزهای مذکور، علی رغم تاثیر بر سلول ها 

و القای تغییراتی در پارامترهای خونی، توانایی ایجاد ضایعات بافتی در کلیه را نداشته است.

کلمات کلید ي: موش صحرایی، ضایعات کلیوی، Buthotus saulcyi، هیستوپاتولوژی، بیوشیمی خون
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A pathological and biochemical survey on renal lesion due to Buthotus saulcyi scorpion venom injection in rats
By: M.Saghaf ian, Veterinary Graduated of Veterinary Faculty of Shahid Chamran University (Corresponding Author; 
Tel: +98611333009) S. Esmaeilzadeh , DVM, DVsc (Pathol) Associated Professor, Department of Pathobiology, School 
of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran, M. Razi Jalali, DVM, DVsc (Clin. Pathol) 
Associated Professor, Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of 
Ahvaz, Ahvaz, Iran
 Buthotus saulcyi is one of the six most important scorpion species in Khuzestan province, which its venom causes 
probable general effects on its victims. Due to insufficient knowledge about mechanism of the venom functions and 
its target organs and highly dependence of health to normal function of kidney, this survey has been accomplished. In 
present study, 75 male Wistar rats were selected and divided randomly to five groups (A-E). Then 18, 24, 30 and 36 
µgr/Rat of the venom and 1ml normal saline was injected subcutaneously to groups A-E, respectively. After 3, 6, 12 
and 36 hours of envenomation, blood sampling, euthanasia and necropsy were performed. Histopathological study was 
performed on renal tissue samples and verification of BUN, uric acid, creatinine, Na and K of blood samples, were 
also measured. Results showed no significant correlation between injection of examined doses of the venom and renal 
lesions but significant modification in some blood parameters depended to dose and time were seen(P<0.05). Therefore 
it can presume that although examined doses of the venom can affect renal index parameters of blood but these amounts 
of venom have not much ability to induce renal lesions.

Key words: Rat, Renal lesions, Buthotus saulcyi, Histopathology, Blood biochemistry

مقد مه
عقرب در زمره اولین جانورانی اس��ت که از گذشته دور پا به عرصه وجود 
نهاده و خود را با محیط پیرامونی س��ازگار کرده اس��ت. این بندپا به دلیل 
ش��کل ظاهری و وجود غده س��می از گذش��ته بس��یار دور همواره مورد 
وحش��ت انسان به ویژه مردمان مش��رق زمین بوده است. عقرب گزیدگی 
از یک س��و از لحاظ بهداش��ت جامعه انس��انی و دامی و از سوی دیگر به 
 B. saulcyi دلیل تنوع گونه های عقرب در ایران حائز اهمیت است. عقرب
یکی از ش��ش گونه مهم عقرب های استان خوزستان است که پراکندگی 
جغرافیایی آن محدود به ایران و عراق می باش��د)3،2،1(. س��م این عقرب 
احتم��االً دارای اثرات عمومی در بدن قربانیان بوده و اثرات مزبور همچون 
سایر عقرب ها به عواملی مانند سن و وزن قربانی و سن عقرب و .... بستگی 
دارد. البته با وجود پیش��رفت های چش��مگیر در علوم پزش��کی، اطالعات 
کافی در مورد عملکرد س��م انواع عقرب های ایران و بافت های هدف آنها 
وجود ندارد. از طرف دیگر کلیه، اولین و مهم ترین راه دفع مواد زائد سمی 
و یک��ی از اندام های متعادل کننده الکترولیت ها بوده و دفع متابولیت های 
حاصل از اختالالت س��ایر ارگان ها نیز از طریق آن انجام می پذیرد)4(. به 
این ترتیب بررس��ی پاتولوژیک ضایعات ایجاد شده در بافت کلیه متعاقب 
تزریق مقادیر مختلف س��م، اثر گذشت زمان بر این ضایعات و نیز بررسی 
فاکتورهای بیوشیمیایی شاخص عملکرد کلیوی در خون اهمیت می یابد. 
ل��ذا این تحقیق ب��ه عنوان گامی در جهت ارزیاب��ی پاراکلینیکی قربانیان 
عق��رب مزبور و انتخاب راهکار مناس��ب درمانی مقابله کننده با آثار س��م 

عقرب بر روی کلیه انجام گرفته است. 

مواد و روش ها
75 م��وش صحرایی نر، نژاد ویس��تار، با س��ن تقریبی 4 م��اه و میانگین 
وزن 200 گرم از مؤسس��ه واکسن و سرم سازی رازی حصارک کرج تهیه 
گردید. این حیوانات در دوره تحقیق در قفس های 3 تایی نگه داری ش��ده 
و با یونجه س��بز و هویج تغذیه گردیدند. موش ها به صورت تصادفی به 5 
گ��روه 15 تای��ی )A - E( و هر کدام از ای��ن گروه ها نیز به 5 زیر گروه 3 

تایی تقسیم بندی شدند.
ب��ا عنایت به عدم گزارش دوز LD50 س��م عق��رب B. saulcyi در موش 
صحرای��ی، جهت انتخاب دوزهای مناس��ب از س��م عق��رب مذکور از دوز 
LD50 تعیین ش��ده در موش س��وری )18-16 میکروگرم برای هر س��ر 
موش( توسط فرزان پی )1366( الگوبرداری گردید)2(. البته با هدف زنده 
ماندن بیشتر موش ها و ایجاد فرصت کافی جهت توسعه ضایعات احتمالی، 

دوزهای مورد استفاده به میزانی کمتر از LD50 انتخاب شدند.
به هر یک از موش های گروه های C ,B ,A و D بترتیب مقادیر 18، 24، 
30 و 36 میکروگرم از سم عقرب مذکور )تهیه شده در مؤسسه واکسن و 
س��رم سازی شعبه اهواز( به صورت زیرجلدی تزریق گردید. به موش های 
گروه E به عنوان گروه ش��اهد یک میلی لیتر س��رم فیزیولوژی به صورت 
زیرجلدی تزریق ش��د)جدول 1(. 3 ساعت بعد پس از تزریق، از 3 حیوان 
در ه��ر یک از گروه های 5 گانه خون گیری از قلب انجام ش��ده و پس از 
آسان کش��ی  مورد کالبدگش��ایی قرار گرفتند. این کار عیناً در زمان های 
6، 12، 24 و 96 س��اعت پ��س از تزری��ق، در م��ورد زیرگروه های 3 تایی 
از گروه ه��ای 5 گان��ه انجام گردید. پس از تهیه س��رم از هر یک موش ها، 
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اندازه گیری مقادیر اوره به روش اوره آز، کراتینین به روش ژافه و اس��ید 
اوریک به روش اوریکاز با اس��تفاده از دس��تگاه اتوآنالیزر االن و کیت های 
آزمایش��گاهی ساخت ش��رکت پارس آزمون و نیز الکترولیت های سدیم و 

پتاسیم به روش نشر شعله ای صورت گرفت. 
در کالبدگش��ایی و پ��س از ارزیاب��ی دقیق کلیه ها از نظر ماکروس��کوپی، 
از آنها نمونه های بافتی جهت بررس��ی های هیس��توپاتولوژیک در محلول 
بافر فرمالین تهی��ه گردید. از این نمونه ها، مقاطع پارافینی به ضخامت 5 
میکرومتر تهیه و به روش هماتوکس��یلین – ائوزین و نیز پریودیک- اسید 

شیف رنگ آمیزی شدند.
نتایج حاصل از بررس��ی های هیس��توپاتولوژیک و کلینی��کال پاتولوژی با 
اس��تفاده از نرم افزار SpSS بترتیب با روش های رگراس��یون لجستیک و 

دانکن مورد ارزیابی آماری قرار گرفت.

 نتایج
الف- نتایج مطالعات هیستوپاتولوژیک

در مطالع��ه حاض��ر به دنبال تزریق س��م عقرب مورد نظ��ر به موش های 
صحرای��ی، جمعاً 39 مورد گلومرولونفریت )معادل 65 درصد( و 24 مورد 
تورم س��لولی در لوله های دره��م پیچیده نزدیک )مع��دل 43/3 درصد( 
مش��اهده گردید )جداول 2 و 3 و تصاویر 1 الی 3(. نتایج مزبور، ذیاًل در 

دو بخش بر اساس دوز و زمان آورده می شوند.
ضایعات مشاهده شده بر اثر تزریق دوزهای مختلف

همان گونه که در جدول 2 دیده می ش��ود بیشترین موارد ضایعات، متعاقب 
تزریق 36 میکروگرم از س��م عقرب ایجاد گردید. همچنین بیشترین موارد 
گلومرلونفریت )13مورد(، در پی تزریق دوز یاد شده و بیشترین موارد تورم 
سلولی )10 مورد(، در پی تزریق دوز 18 میکروگرم از سم مشاهده گردید. 

جدول 1- نحوه گروه بندي موش های صحرایي به تفكیک زیر گروه بر مبناي دوز تزریق و زمان نمونه گیري

جدول 2- ضایعات مشاهده شده متعاقب تزریق دوزهای مختلف از سم عقرب بدون در نظر گرفتن زمان 1 

1- اعداد داخل پرانتز، درصد را نشان می دهند.
2- کلیه در برخی موش ها واجد بیش از یک ضایعه بوده است.

             نام گروه ودوز سم

زمان نمونه برداری

A
mgr18 

B
mgr24

C
mgr30

D
mgr36

E
شاهد

3A 1  -  A 3B 1  -  B 3C 1  - C 3D 1  -  D 3E 1  -  E 3 ساعت

6A 4  -  A 6B 4  -  B 6C 4  -  C 6D 4  - D 6E 4  -  E 6 ساعت

12A 7  -  A 9B 7  -  B 9C 7  -  C 9D 7  -  D 9E 7 -  E 9 ساعت

24A 10 - A 12B 10 - B 12C 10 - C 12D 10 - D 12E 10 - E 12  ساعت

96A 13 - A 15B 13 - B 15C 13 - C 15D 13 - D 15E 13 - E 15  ساعت

          نوع ضایعه
گروه

جمع2نرمالتورم سلولیگلومرولونفریت

A 18)mgr(  7)46/6( 10)66/7(-17

B 24)mgr(7)46/7( 4)26/7(5)33/3(16

C 30 )mgr(12)80( 5)33/3(2)13/3(19

D 36)mgr(13)86/6( 5)33/3(-18

70)11/7(7)43/3(24 )65(39جمع
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ضایعات مشاهده شده بر اثر تزریق سم در زمان های مختلف
مطابق جدول 3 بیشترین ضایعات )18 مورد( در زمان های 3 و 6 ساعت 
پس از تزریق س��م مشاهده شد. همچنین بیشترین موارد گلومرولونفریت 
)11 مورد( در زمان 6 ساعت و بیشترین موارد تورم سلولی )11 مورد( در 

زمان 3 ساعت پس از تزریق سم دیده شدند.
البته از بین 15 سر موش صحرایی گروه شاهد نیز ضایعه گلومرولی در 6 

سر )40 درصد( و تورم سلولی در 3 سر )20 درصد( مشاهده گردید.
بررسی آماری

مقایس��ه آماری یافته های حاصل از بررس��ی تاثیر زمان و دوز بر ضایعات 

مشاهده ش��ده اعم از گلومرولونفریت و تورم سلولی در گروه های مختلف 
چالش نس��بت به یکدیگر و نس��بت به گروه ش��اهد مبین اختالف آماری 

معنی داری نبود. 

نتایج مطالعات کلینیكال پاتولوژی
 در بررس��ی های کلینیکال پاتولوژیک مش��خص گردید ک��ه بین غلظت 
تمام��ی پارامترهای خون��ی گروه های مختلف با گروه ش��اهد در دوزها و 
زمان های گوناگون، اخت��الف معنی داری وجود دارد)p> 0/05(. جزئیات 

تفاوت های موجود در جدل 4 آورده شده است.

1-  اعداد داخل پرانتز، درصد را نشان می دهد.
2- کلیه در برخی موش ها واجد بیش از یک ضایعه بوده است.

جدول 4- میانگین  درصد خطای انحراف معیار پارامترهاي بیوشیمیایي سرم خون موش صحرایي پس از تزریق دوزهاي مختلف سم عقرب، بدون 
در نظر گرفتن زمان نمونه گیري*.

* حروف a-e نشان دهندة هر دوز و حضور هر حرف در کنار میانگین نشان دهندة معني دار بودن اختالف دو گروه مي باشد.

جدول 3- ضایعات مشاهده شده متعاقب تزریق سم عقرب در زمان های مختلف بدون در نظر گرفتن دوز1 

       نوع ضایعه

زمان نمونه گیری
جمع2نرمالتورم سلولیگلومرولونفریت

018)73/3(11)46/7(37 ساعت

018)46/7(7)73/3(611 ساعت

10)6/7(01)60(129ساعت

14)20(3)33/3(5)40(246 ساعت

10)20(3)6/7(1)40(966 ساعت

70)11/7(7 )43/3(24)65(39جمع

          پارامترهاي  ییوشیمیایي

mgr/دوز سم

Cr
mg/dl

BUN
mg/dl

Uric Acid
mg/dl

K
mEq/l

Na
mEq/l

شاهد
E

0/59 0/03
a,b,c,d

18 ± 0/4
a,b,c,d

1/2 ± 0/02
d

5/1 ± 0/1
a,b,c,d

140/2 ± 0/7
a,b,c,d

18
A

0/83 ± 0/04
e

26 ± 0/9
d, e

1/7 ± 0/04
4/1 ± 0/09

d, e
145/6 ± 0/7

a,b,c,e
24
B

0/9 ± 0/05
e

26/1 ± 0/8
d, e

1/7 ± 0/03
3/9 ± 0/05

e
147/7 ± 0/6

a,d,e
30
C

0/92 ± 0/07
e

28/4 ± 0/7
e

1/9 ± 0/03
3/9 ± 0/05

e
148/6 ± 0/6

a,e
36
D

0/9 ± 0/06
e

29/5 ± 0/6
a ,b ,e

2/8 ± 0/8
e

3/8 ± 0/07
a,e

149/6 ± 0/7
a,b,e
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عالوه بر بررس��ی اثر دوزهای مختلف سم عقرب بر پارامترهای مورد نظر، 
تغیی��رات پارامتره��ای بیوش��یمیایی در زمان ه��ای 3، 6، 12، 24 و 96 
س��اعت نیز مورد مقایس��ه قرار گرفت که به لحاظ رعایت اختصار از ذکر 
آنها خوداری گردیده اس��ت. نتایج حاصله مبین افزایش معنی دار غلظت 
کراتینین و اسید اوریک در زمان 96 ساعت نسبت به زمان 3 ساعت می 
باش��د)p>0/05(. البته بین زمان و تغییرات اوره، سدیم و پتاسیم ارتباط 

معنی داری مشاهده نگردید.

بحث و نتیجه گیری
در مطالع��ه حاض��ر به دنبال تزریق س��م عقرب مورد نظ��ر به موش های 
صحرایی، ضایع��ات کلیوی متفاوتی مش��اهده گردی��د. مهم ترین ضایعه 
کلیوی مش��اهده ش��ده در 60 س��ر موش صحرایی م��ورد مطالعه )گروه 
چال��ش(، انواع گلومرولونفریت بود که در 39 س��ر )65 درصد( از موش ها 
تش��خیص داده شد. در س��ال های دور این ضایعه در بین دام های اهلی از 
اهمیت زیادی برخوردار نبود )5، 21( ولی از حدود 4 دهه پیش، تدریجاً 
موارد تش��خیص و مش��اهده گلومرولونفریت رو به افزایش نهاد. به طوری 
ک��ه امروزه به عنوان یکی از مهمترین ضایع��ات کلیوی در برخی گونه ها 
خصوصاً س��گ و گربه شناخته می شود )5، 11، 20(. مشکالت موجود در 
تشخیص گلومرولونفریت از نظر ماکروسکوپی و میکروسکوپی در گذشته 
از یک طرف و نیز ش��ایع ش��دن عفونت های مزمن ویروس��ی و انگلی در 
حال حاضر نس��بت به گذشته، استفاده از واکس��ن های ویروسی تخفیف 
حدت یافته در دام ها و اس��تفاده از تکنیک های تشخیصی پیشرفته برای 
شناس��ایی ضایعه مزبور را می توان در توجیه اختالف فاحش ش��یوع این 

عارضه در گذشته و حال عنوان نمود )5، 20(. 
گلومرولونفریت در انس��ان و دام به دالیل متنوعی ایجاد می ش��ود )16(.  
از جمل��ه این عوامل می توان به عفونت های ویروس��ی، باکتریایی، انگلی، 
اختالالت متابولیک و تغذیه ای، بیماری های خود ایمن، عوامل ش��یمیایی 
 Bessalem .)16 ،8( و دارویی، تومورها و حاالت ایدیوپاتیک اشاره نمود
و هم��کاران )2003( آث��ار تزری��ق زیر جلدی دوزهای زیر LD50 س��م 
عق��رب Andrectonus stralis هکت��ور در م��دت زمان 24 س��اعت 
پس از تزریق در موش س��وری را بررس��ی نمودند. این محققین ضایعات 
گلومرولی و لوله ای مش��اهده ش��ده در موش ها را به دلیل تاثیر احتمالی 
 برخ��ی بخش های  پروتئینی س��م عقرب ذکر ش��ده تلق��ی نمودند )6(.

 Titius و همکاران )2001( با مطالعه اثرات س��م عقرب De Roodth
trioithatus بر کلیه انس��ان، وقوع ضایع��ات گلومرولی و نکروز لوله ای 
را بدون توجی��ه علت آنها گزارش نمودن��د )Malhetra .)9 و همکاران 
)1978( نیز با بررس��ی 15 مورد عقرب گزیدگی در انسان به 26/6 درصد 

گلومرولونفریت از نوع مزانژیال برخورد نمودند )15(.
در مطالع��ه حاضر از بین 15 س��ر م��وش صحرایی گروه ش��اهد، ضایعه 
گلومرولونفریت در 6 س��ر )معادل 40 درصد( مشاهده شد. از طرف دیگر 
تجزی��ه و تحلیل آماری انجام گرفته بر روی نتایج حاصل از تزریق س��م، 
مؤید ارتباط آماری معنی داری بین تزریق س��م و وقوع گلومرولونفریت و 
نیز بین دوز س��م و زمان نمونه گیری با وق��وع ضایعه مذکور نبود. به این 
ترتیب با توجه به عدم امکان بررس��ی وجود یا عدم وجود علل ش��ناخته 
شده این ضایعه در موش ها، نمی توان در مورد علت وقوع ضایعه یاد شده 

در گروه های آزمایش و شاهد اظهارنظر قطعی نمود. 
دومین ضایعه کلیوی مش��اهده در موش های صحرایی مورد مطالعه، تورم 
س��لولی بود. ضایعه مزبور به دلیل اختالالت غشایی و ناتوانی سلول ها در 
تنظیم فشار اسمزی محیط داخل سلولی و لذا ورود بیش از حد مایعات به 
سلول ایجاد می گردد )20(. عارضه یاد شده عموماً در اثر هیپوکسی، داروها 
و مواد شیمیایی، س��موم، عوامل فیزیکی، عوامل بیولوژیک، مکانیزم های 
ایمنی، نقایص ارثی و اختالالت تغذیه ای ایجاد می ش��ود )14، 16(. ایجاد 
تورم سلولی پس از مواجهه کلیه با سموم بیولوژیک توسط برخی محققان 
نیز مورد تائید قرار گرفته است. برای مثال Rahmy )1998( ایجاد تورم 
سلولی در لوله های در هم پیچیده نزدیک، متعاقب تزریق داخل عضالنی 
س��م مار کبرا به خرگوش را به دلیل اثر فس��فولیپیدهای موجود در س��م 
مزبور، بر نفوذپذیری س��لول ها عنوان کرده اس��ت )19(. عالئم نارس��ایی 
حاد کلیوی و تورم س��لولی ناشی از سایر سموم جانوری، مانند سم زنبور 
آفریقایی در مطالعات برخ��ی محققین دیگر مانند Dosreis و همکاران 
)1998( نی��ز گزارش گردیده اس��ت )12(. در مطالع��ه حاضر با توجه به 
مش��اهده ضایعه مزب��ور در 20 درصد از حیوانات گروه ش��اهد و نیز عدم 
وج��ود اختالف آماری معنی دار بین گروه های ش��اهد و چالش و نیز بین 
دوز سم و زمان نمونه گیری، نمی توان تزریق سم عقرب را به عنوان عامل 

قطعی ضایعه یاد شده در نظر گرفت.
با عنایت به نتایج ذکر ش��ده، بین مقادیر همه ش��اخص های بیوشیمیایی 
در گروه های چالش و گروه ش��اهد اختالف آماری معنی داری در س��طح 
p<0/50 وج��ود دارد. علی رغ��م وجود ای��ن تفاوت، تغیی��رات اکثر این 
ش��اخص ها در محدوده دامنه طبیعی قرار داش��ته و ل��ذا می توان چنین 
نتیجه گرفت که ضایعات ناش��ی از س��م مورد نظر با وجود توانایی ایجاد 
تغییرات معنی دار در ش��اخص ها در حدی نبوده اند که منجر به افزایش 
مقدار آنها فراتر از دامنه طبیعی گردند. الزم به ذکر است که از این نظر، 
تغییرات حاصله با یافته های هیستوپاتولوژیک مطابقت قابل توجهی دارد. 
چنین به نظر می رس��د که در تفسیر تغییرات معنی دار یک پارامتر الزاماً 
دامنه طبیعی آن پارامتر ارزش معنی دار بودن تفاوت را مش��خص خواهد 
نم��ود. از بین پارامترهای مورد مطالعه، مهم ترین یافته ها در مورد مقادیر 
اوره و اسید اوریک حاصل شده اند. به این ترتیب که بین گروه های چالش 
 BUN در مقایس��ه با گروه ش��اهد تفاوت معنی داری از لح��اظ افزایش
متعاقب تزریق دوزهای مختلف سم به چشم می خورد )p>0/05(. مشابه 
چنین یافته ای در مورد مقادیر اسید اوریک نیز مشهود است با این تفاوت 
که افزایش اس��ید اوریک در هر ی��ک از گروه های چالش، تدریجی بوده و 
فقط در گروه D )دریافت کننده باالترین دوز س��م( نسبت به گروه شاهد، 

 .)p>0/05(تفاوت آماری معنی داری را نشان می دهد
Omran و Abdel-Rahmans)1992( نشان دادند که تزریق مقادیر 
مختلف س��م عق��رب Leiurus quinquestriatus در موش صحرایی 
موجب افزایش معنی دار س��طح کراتینین، سدیم و اوره خون می گردد. به 
عالوه این محققین کاهش اس��ید اوریک و پتاس��یم را در زمان 4 ساعت 
پس از تزریق دوزهای سم گزارش نمودند. محققین مزبور دالیل احتمالی 
این تغییرات را ضایعات ایجاد شده در ارگان های هدف سم از جمله کلیه 

دانسته اند)18(.
با بررس��ی اجمالی مقدار کراتینین و اس��ید اوریک پس از تزریق دوزهای 

بررسي پاتولوژیک ضایعات ...
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مختلف س��م، افزایش معن��ی دار این پارامترها در زمان 96 س��اعت پس 
از تزریق س��م دیده ش��د که احتماالً به واسطه پیش��رفت ضایعات بوده و 
لذا نش��ان دهنده وابستگی تغییرات این پارامترها به زمان می باشد. با این 
تف��اوت ک��ه در برخی گروه ه��ا )مانند گروه D ( پس از گذش��ت 6 و 12 
س��اعت از تزریق س��م تغییر چندانی در این پارامتره��ا ایجاد نگردید که 
احتماالً به این دلیل اس��ت که بروز تغییرات معنی دار در مقادیر کراتینین 
س��رم، نیاز به سپری شدن زمان بیشتری دارد.  همچنین علی رغم وجود 
ارتباط آماری معنی دار )p> 0/05( بین گروه ش��اهد و گروه های چالش 
از نظر غلظت اسید اوریک، گذشت زمان اثری بر روی غلظت این پارامتر 

در هر یک از دوزهای مورد نظر نداشته است.
تزریق س��م در گروه D موجب ب��روز اثراتی بر س��لول های بافت کلیه تا 
96 س��اعت پس از تزریق شده است. این مسئله موجب ثبات نسبی اوره، 
س��دیم و اس��ید اوریک در زمان های نمونه برداری گردیده است. بنابراین، 
زم��ان به عنوان یک ش��اخص، تغییر مؤثری در غلظ��ت پارامترهای فوق 
الذکر ایجاد نمی کند. ضمن اینکه این پارامترها تحت تأثیر عملکرد س��ایر 

بافت ها نیز می باشند. 
در گروه C نیز مقدار اوره با گذش��ت زمان افزایش یافته است. عدم تغییر 
غلظت س��دیم و پتاسیم متعاقب تزریق س��م عقرب بوتوس تامولوس  در 
سگ در مطالعه Gajalakshmi و همکاران )1979( نظیر تحقیق حاضر 
گزارش شده است )13(. البته این مسئله را می توان به تفاوت در مکانیسم 

عملکرد سم عقرب و نیز اختالفات گونه ای منسوب دانست.
افزایش و کاهش متناس��ب با زمان، بترتیب در مقادیر اوره و پتاس��یم در 
 ،A نشان دهنده وابسته به زمان بودن تغییرات می باشد. در گروه B گروه
تزریق س��م باعث بروز تفاوت معنی دار بین غلظت کراتینین در زمان های 
مختلف پس از تزریق س��م نگردید. البته در این گروه، غلظت اوره همگام 
با زمان افزایش یافت که می تواند ناش��ی از اثر سم بر روی سایر ارگان ها 

نیز باشد)7(. 
افزایش معنی دار غلظت کراتینین، اوره، س��دیم و اس��ید اوریک، 6 ساعت 
پس از دریافت دوزهای باالتری از سم، تأثیر معنی دار و وابسته به دوز در 
ایجاد اختالالت کلیوی یا پیش کلیوی را نشان می دهد. Meki و همکاران 
)2002( با مطالعه موارد عقرب گزیدگی در انس��ان، افزایش پارامترهایی 
مانند کراتینین را به ضایعات قلبی ناشی از سم نسبت دادند )17(. کاهش 
معنی دار غلظت پتاس��یم خون پس از دریافت مقادیر باالتر س��م احتماالً 
ناش��ی از اثر وابسته به دوز س��م بر روی کلیه و نیز به دلیل موازنه منفی 
ناشی از اثر سم بر روی سایر ارگان های دخیل در موازنه الکترولیت ها است. 
اثر سم بر کارکرد طبیعی کلیه و تأثیر آن بر سایر ارگان ها می تواند منجر 
به افزایش وابس��ته به دوز کراتینی��ن و اوره خون پس از دریافت دوزهای 
باالتر سم در زمان 12 س��اعت)در مقایسه با گروه شاهد( شود. همچنین 
س��م عقرب B.saulcyi می تواند باعث کاهش معنی دار غلظت پتاس��یم 
س��رم خون پس از دریافت دوزهای باالتر از سم در زمان 24 ساعت پس 
از تزری��ق گردد. پایداری افزایش این پارامترها و همچنین اثر افزایش دوز 
در آنها حکایت از تأثیر س��م عقرب مزبور در افزایش برگش ناپذیر مقادیر 
این پارامترها به دلیل کاهش فیلتراس��یون گلومرولی دارد. Desousa و 
همکاران )2005( نش��ان دادند که سم عقرب Tityus serrulatus بر 
روی فیلتراس��یون گلومرولی در انسان اثر کاهندگی داشته و غلظت اوره، 

اسید اوریک و کراتینین را افزایش می دهد)10(. 
بنابرای��ن به دلیل ع��دم وجود ارتباط معنی دار بی��ن ضایعات پاتولوژیک 
کلیوی از یک س��و و نیز ایجاد تغییرات وابس��ته به دوز و زمان در برخی 
پارامتره��ای خونی مورد مطالع��ه، می توان این گونه اس��تنباط نمود که 
دوزهای مورد مطالعه از سم این عقرب، علی رغم تاثیر بر سلول ها و القای 
تغییرات��ی در پارامترهای خونی، توانایی ایج��اد ضایعات بافتی در کلیه را 
نداش��ته است. احتماالً استفاده از دوزهای باالتر از سم عقرب مذکور قادر 
به ایجاد عوارض و ضایعات مش��هودتری در فاکتورهای بیوشیمیایی خون 
و بافت کلیه موش صحرایی خواهد بود. نویس��ندگان امیدوارند نتایج این 

مطالعه، راهگشای تحقیقات بعدی در این زمینه قرار گیرد. 

سپاسگزاری
نگارندگان، قدردانی از جناب آقای دکتر راس��خ، استاد محترم گروه آمار، 
دانش��گاه شهید چمران به پاس مس��اعدت در بررسی های آماری، سرکار 
خان��م بهداروند و جناب آقای س��بزواری کارشناس��ان محترم دانش��کده 
دامپزش��کی به پاس مهارت و مس��اعدت بی دریغ در انجام مراحل تحقیق 
را بر خود فرض می دانند. این مقاله از پایان نامه ارائه ش��ده به دانش��گاه 
ش��هید چمران جهت دریافت درجه دکتراي حرفه اي دامپزشکي نویسنده 

اول استخراج شده است.

منابع مورد استفاده
1- حبیبی، ط، )1371(، جانور شناس��ی عمومی، جلد س��وم، انتشارات دانشگاه 

تهران، تهران، صفحات 280-230
2- فرزان پی، ر، )1371(، عقرب شناخت، مرکز انتشارات نشر دانشگاهی، تهران، 

صفحات 147 و 190-191
3- کمالی، ک، )1379(، عقرب های خوزس��تان. مجله پژوهش و سازندگی. سال 

دهم، جلد سوم، صفحات 60-57 
4- نیاورانی، ا، ر، )1375(،  فیزیولوژی پزش��کی گایت��ون. تالیف: گایتون، آرتور 
سی و هال، جان ئی. جلد اول، چاپ اول، نشر طیب، تهران، صفحات 326-323 

و 353-325

5- Arthur, J. E., Lucke, V. M., Newby, T. J. and Bourne, F. J. 
(1984), An Immunohistological study of feline glomerulonephritis 
using the peroxidase – antiperoxidase method. Research in 
Veterinary Science, 37: 12-17.
6- Bessalem, S., Hammoudi – Triki, D. and Laraba- Djebari, F. 
(2003), Effect of immunotherapy and metabolic histopathological 
modification after experimental scorpion envenomation. Bulletin 
of Exotic Pathology Society, 96 (2): 110-114.
7- Burtis, C. And Ashwood, E. (2000), Tietz fundamentals 
of clinical chemistry. 5 th edition, W. B. Saunders Company, 
Philadelphia, pp: 682-723.
8-Confer A.W. and Panciera, R.J. (2001), Urinary system. 
In: McGavin, M.D., Carlton, W.W. and Zachary, J.E. (Eds). 
Thomson's special veterinary pathology. 3rd edition. Mosby Inc., 



8   )پژوهش وسازند گی(

London, pp: 235-277. 
9- De Roodth, A. R., Gimeno, E., Ortiansky, E., Varni, L., Dolab, 
J.A., Segre, L., Litwin, S. and Vidal, J. C. (2001), A study on 
experimental envenomation in mice with the venom of Tityus 
trivitattus kraepelin captured in Argentina. Journal of National 
Medicine Association, 10 (2): 99-109.
10- De Sousa Alves, R., Do Naseimento, N. R., Barbosa, P. S., 
Kerntopf, M. R., Lessa, L. M., De Sousa, C. M., Martins, R. D., 
Sousa, D. F., De Queiroz, M. G., Toyama, M. H., Fonteles, M. C., 
Martins, A. M., Monteiro, H. S. (2005), Renal effects and vascular 
reactivity induce by tityus serrulatus venom. International Society 
of Toxicology, 46 (3): 271-276.
11- Dibartola, S. P. and Rutgers, H. C. (1994) Disease of 
kidney. In: Sherding, R. G. (Ed). The Cat Disease and Clinical 
Management. Vol. 2, 2nd edition, W. B. Saunders Company, 
London, pp: 1711-1767.
12- Dosreis, H. A., Costa, R. S., Coimbra, T. M. and Teixeira, V. 
P. (1998) Acute renal failure in experimental envenomation with 
Africanized bee venom. Renal Failure, 20 (1) pp: 39-51.
13- Gajalakshmi, B. S., Ramaswamy, N., Tniagarajan, C. and 
Yahya, G. M. (1979) Certain observations in electrocardiogram 
and enzyme variation in dogs following scorpion venom injection. 
Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 22: 397-400
14- Kumar, V., Contran, R. S. and Robins, S. L. (1992) Basic 

Pathology. 5th edition, W. B. Saunders Company, London: pp: 
21-34, 127-130, 440-445.
15- Malhotra, K. K., Mirdehghan, C. M. and Tandon, H.D. (1978)
Acute renal failure following scorpion sting. American Journal of 
Tropical Medicine and Hygiene, 27 (3): 623-626.
16- Maxie, M. G. (1993) The urinary system. In: Jubb, K. V. F., 
Kennedy, P. C. and Palmer, N. (Eds). Pathology of Domestic 
Animals. Vol. 2, 4th edition, Academic Press, Inc. California, pp: 
185-395.
17- Meki, A. R., El- Deen, Z. M. El Deen, H. M. (2002)
Myocardial injury in scorpion envenomed children: Significance 
of assessment of serum troponin I and interleukin - 8. Neurology 
and Endocrinology, 23 (2): 133-140.
18- Omran, M. A. And Abdel – Rahmans, M. S. (1992) Effects 
of scorpion Leiurus quinquestriatus venom on clinical chemistry 
parameters of the rat. Toxicology letters, 61 (1): 90-109.
19- Rahmy, T. M. (1998) Action of cobra venom on the renal 
cortical tissue: Electormicroscopic studies. International Society 
of Toxicology, 36: 657-64.
20- Slauson, D. O. and Cooper, B. J. (2002) Mechanisms of 
Disease. A Text Book of Comparative General Pathology. 3rd 
Ed., Mosby, London, pp: 215-320, 279-281
21- Slauson, D. O. and Lewis R. M. (1979) Comparative pathology 
of glomerulonephritis in animals. Veterinary Pathology, 16: 135-
164.

تصوی�ر 1-  گلومرولونفریت تكثیری و تورم س�لولی لوله های در هم پیچیده نزدی�ک: افزایش اندازه کالفه 
مویرگی به دلیل افزایش تعداد سلول های آن و نفوذ لوکوسیت ها از جمله نوتروفیل)%(  منجر به محو شدن 
 )P( فضای ادراری در گلومرول مبتال گردیده است. همچنین تورم سلولی در لوله های درهم پیچیده نزدیک

.)%40 ،H&E لوله های درهم پیچیده دور )رنگ آمیزی :D .مشاهده می شود

بررسي پاتولوژیک ضایعات ...



شماره 84، نشریه دامپزشكي، پاییز 1388

  )پژوهش وسازند گی(9

تصویر 2- گلومرولونفریت غشایی – تكثیری: به بسته شدن فضای ادراری به دلیل پرسلول شدن گلومرول 
و ضخیم شدن مشهود غشای پایه)پیكان( توجه شود. به وجود قطرات هیالن )H( در سیتوپالسم لوله های 
ادراری توجه شود. JG: دستگاه جنب گلومرولی، D: لوله های درهم پیچیده دور، BM: غشای پایه لوله های 

.)%40 ،PAS ادراری )رنگ آمیزی

تصویر 3- گلومرولونفریت غش�ایی: به ضخیم ش�دن غش�ای پایه برخی حلقه های مویرگی )پیكان( توجه 
)%40 ،PAS لوله  های درهم پیچیده نزدیک )رنگ آمیزی :D ،قطرات هیالن :H .شود


